
EVML SPORTKEEGLI SEKTSIOON   
  
  

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   
  
Tallinn                                               
30.11.2016  
  
Algus kell 12:00, lõppes 13:00  
Toimumise koht: Black Mount Pubi, Tallinn  
  
Juhatas: Kaido Kirs  
Protokollis: Kaido Kirs  
Võtsid osa: Kaido Kirs (KK Tallinn), Anneli Kukk (KK Killuke), Tarmo Lüll (KK Reval), Gert  
Piksar (KK Pinpin)  
  
PÄEVAKORD:  
  

1. Markko Abeli sooritus 1088 kurikat, kas tulemus märgib uut Eesti rekordit?  
  
Võistleja Markko Abel sooritas 19.11.16.a. TuS Gerolsheim klubi ridades tulemuse 1088 
(672+472, 2 mööda) kurikat, seda DCU (Saksamaa sõltumatu ja eraldiseisev 
keegliföderatsioon) 1.Bundesliga kohtumises KSV Kuhardt 1 meeskonna vastu.  
  
  
Otsustati:  
  
EVML sportkeegli sektsiooni juhatus leidis üksmeelselt, et antud tulemust ei saa kinnitada 
Eesti rekordina. EVML Eesti rekordite fikseerimise regelement näeb ette järgmist:   
  
3. Eesti rekordiks kinnitatakse tulemused, mis on visatud EVML sportkeegli sektsiooni ja WNBC 
võistluskalendris olevatel võistlustel eeldusel, et võistlused on läbi viidud vastavalt EVML korraldusel 
toimuvate võistluste reglemendile ja WNBC võistlusmäärustele.  
  
EVML on WNBA-NBC / WORLD BOWLING rahvusvahelise föderatsiooni liige ning meie alaliidu 
reeglistikku ei saa üheaegselt ühildada kahe erineva föderatsiooni omaga vastavaks. Seeläbi 
tuleb vaadelda EVML reegleid, tiitleid ja ka rekordeid ühe tervikuna ning ei ole võimalik 
rakendada mugandusi mitme organisatsiooni tarbeks.  
  

Poolt: Kõik  
Vastu:  
Erapooletu:   
  

2. Peeter Rohumägi kiri juhatusele 28.11.2016.a.  
  
Tere.  
  
Sain möödunud nädalavahetusel Raido käest teada, et EVML Sportkeegli sektsiooni juhatus olla vastu 
võtnud otsuse „peatada Guido Piksari reitingi langus“. Kas see on tõesti nii? Mingisugust otsust ma selle 
kohta ei leidnud.  
Kui see on nii, siis ma küsin teie käest:  

1. Miks on juhatus vastu võtnud otsuse, mis on reitingu arvutamise juhendiga vastuolus?  
2. Kas juhatus leiab, et reitingu langemine neil, kes ei saa võistlustel osaleda tervislikel, kodustel, 
tööalastel või muudel põhjustel, on OK, aga diskvalifitseerimise korral pole see õigustatud?  



Minul langes eelmisel hooajal reieting 860-lt 701-le, Jensile ei pidanud te võimalikus teha erandit 
võistlemise aja osas (ta ei saa õppimise tõttu mängida laupäeviti).   

Palun andke eeltoodule oma selgitused ja vaadake sellekohane otsus  (kui see on tehtud) üle. Kõigele 
lisaks sai Guido mingisuguse „nagu karistuse“. Ei ole küll varem kuulnud, et mõni sportlane oleks 
diskvalifitseeritud osaliselt, s.t. et justkui ei tohi võistelda aga ikkagi tohib kah. Mäletan, et kui küsisite 
võimaliku karistuse kohta klubide arvamust, siis olid kõik (v.a. muidugi Pinpin) diskvalifitseerimise (ja 
mitte osalise) poolt, eriarvamused olid vaid karistuse pikkuse osas.  
  
Lugupidamisega  
Peeter Rohumägi  
  
Otsustati:  
  
Juhatus vaatas üle G.Piksar võistluskeeluga seotud reitingu arvutamise alused, mis oli 
esmakordseks pretsedendiks, sest varasemalt ei ole reitingu arvutamise juhend 
võistluskeeldu ette näinud ega ka sellega arvestanud.  
  
Juhatus otsustas täpsustada reitingu arvutamise juhendit järgmiselt:  
  

1) Võistluskeelu saanud võistleja eemaldatakse keelu ajaks reitingu tabelist.  
2) Võistluskeelu lõppemisel on võistleja baasreitinguks viimane (diskvalifitseerimist 

arvestava) arvutatud reitingusumma.  
3) Kui võistluskeeld on pikem kui võistlusaasta, siis on tema baasreitinguks null.  

  
Võistlejate tervislike seisundite ning personaalsete olukordade (sh. tööalased ja kodused) 
selgitamine ja  fikseerimine ei ole kahjuks EVML sportkeegli sektsiooni juhatuse pädevuses. 
Antud olukorra leevendamiseks on antud igale võistlejale võimalus võistelda 1 kord hooaja 
jooksul reitinguvälisel ajal. Kõik teised olukorrad lahendatakse vastavalt juhenditele.  
  

Poolt: Kõik  
Vastu:  
Erapooletu:   

  
  

3. Guido Piksar kiri juhatusele 28.11.2016.a.  
  
Guido Piksar esitas juhatusele järgmise kirja:  
  
Lugupeetud EVML juhatuse liige ja Sportkeegli sektsiooni president, Hr Kaido Kirs.  
  
PinPin klubi on saanud Talke SK liikme, Peeter Rohumäe, poolt  EVML juhatusele laialisaadetud alloleva 
kirja.  
  
Sellest lähtuvalt toon välja veel ühe raske dopingutarvitamise juhtumi, mille osas on olemas tunnistajad.  
Viimase KK PinPin ja  SK Talke meeste klubide kohtumise eel tarvitasid SK Talke mängijad (kaks mängijat) 
avalikult alkoholi. Alkohol on aga WNBA reeglite alusel dopinguainete nimekirjas ja seega tuleb käsitleda 
antud juhtumit tahtliku dopingu tarvitamisena enne Eesti MV arvestuses toimuvat võistlusmängu.  
  
Palun EVML juhatusel uurida juhtumit ja küsitleda tunnistajaid. Kui juhtum leiab kinnitust siis peaks 
EVML juhatus reageerima ja käituma vastavalt  WNBA-NBC reeglitele.  Sellekohased normdokumendid ja 
käitumise reeglid on kõigile kättesaadavaks tehtud NBC kodulehel. Kui EVML tahab olla 
maailmaorganisatsiooni liige siis peab ta lähtuma WNBA poolt  vastuvõetud otsustest ja reglementidest.   
  
Antud situatsioonis on EVML juhatuse kokkukutsumine äärmiselt vajalik. Kindlasti palun arutada ka 
eelnevalt minu poolt tõstatatud probleeme ja anda neile kirjalikud vastused.  



  
Kiirele tegutsemisele lootes ja parimat soovides.  
  

Guido Piksar  
KK PinPin  
  
  
  
  
  
  
Otsustati:  
  
WADA 24.08.2011.a. õiendis, mis on leitav WADA ametlikul kodulehel (https://www.wada-
ama.org/sites/default/files/resources/files/WADA_Summary_Modifications_2012_List_EN.pd
f)  on 2012 WADA keelatud ainete nimekirja muudatuste kohta  toodud välja järgmist:  
  
SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS   
   
   
P1.  Alcohol   
• At the request of Federation Internationale des Quilleurs (FIQ) alcohol is no longer prohibited 
in Ninepin and Tenpin Bowling.  
  
  
Ja sellele järgnevalt ei ole WADA ega ka WNBA-NBC / WORLD BOWLING organisatsioonis uusi 
otsuseid tehtud ning alkohol ei ole ametlikes dopinguainete nimekirjades. Seda ka kehtivates 
dokumentides 2017. aastaks.  
  
Seega antud juhtumil ei ole tegemist dopingu reeglite rikkumisega. Kuid nagu igal spordialal 
tuleb EVML võistluste (meistriliiga kohtumiste korraldajateks on EVML liikmesklubid) 
korraldajal tagada distsipliin ja kord võistluste läbiviimisel, mis välistaks alkoholi 
kuritarvitamise ning ka võistlusrajal tarbimise. Kutsume ülesse kõiki keeglimängijaid vältima 
alkoholi tarbimist enne rajale minekut, sest selline käitumine ei ole sportlikuks eeskujuks 
noortele ning alkohol ja sportlik eluviis ei sobi kokku.   
   
  

Poolt: Kõik Vastu:  
Erapooletu:   

  
  
  

  
          _______     _______     _______    _______  
           Kaido Kirs       Anneli Kukk       Tarmo Lüll            Gert Piksar       


